Prinášame Vám sumár zápasu 14.kolo Fortuna ligy Myjava - B.Bystrica z pohľadu
firmy Panini, ktorá sa špecializuje na podrobnú analýzu zápasov na Slovensku, ale aj
v zahraničí, doplnenú komentárom realizačného tímu Spartak Myjava.

1/
V prvej časti tu máme pomer držania lopty , kde sme oproti súperovi dominovali v pomere
57 % – 43% .V počte prihrávok sme mali tak isto navrch v obidvoch polčasoch
639 – 453 / 315 – 234 1.polčas / 324 – 219 2.polčas /. Pre nás je dôležité číslo úspešnosť
prihrávok, ktorú sa snažíme neustále zdokonaľovať v tréningovom procese. V tomto
ukazovateli sme dosiahli v prvom polčase číslo, 65,7 % oproti 54,2 % súpera. V druhom
polčase prišlo k poklesu úspešnosti na 62,9 %, čo bolo zapríčinené viacerými ľahkými
stratami lopty a slabšou ponukovou činnosťou hráčov, na čo sa zameriame v ďalšom
súťažnom mikrocykle pred zápasom zo Žilinou .

2/
V ďalšej časti tu máme ofenzívnu fázu nášho mužstva, na ktorej sa snažíme dôkladne
pracovať v tréningovom procese ,pretože sme si vedomí, že gólov na našej strane by malo
byť určite viacej a malo by sa na nich podieľať väčšie množstvo hráčov , čo je pre súpera
vždy ťažšie brániteľné.
Pomer centrovaných lôpt z krídelného útočného priestoru bol 8/13 (8 úspešných z 13
pokusov) oproti 10/13 súpera, čo
je pre nás nedostačujúce číslo. V každom zápase sa snažíme hráčov nabádať na väčšiu
aktivitu v týchto priestoroch, keďže skoro všetci ,ktorí hrávajú na týchto postoch disponujú
dobrými rýchlostnými parametrami.
Pomer centrovaných lôpt zľava a zprava bol 50 % - 50% . V druhom polčase sa tento
pomer výrazne zmenil na 80% - 20 % . Súper svoje akcie väčšinou ťahal z pravej strany
61,5% –38,5 % kde nám robil problémy hráč súpera Mazan, ktorý nakoniec aj zaznamenal
jediný gól súpera.
Pomer striel bol 8/15 oproti 5/13 strelám súpera.
Na gólové príležitosti sme vyhrali tak isto 9 – 5 , na rohové kopy to bolo nerozhodne 3 – 3.

3/
V poslednej časti sa zameriame na gólové príležitosti nášho mužstva .
V zápase sme celkovo vyslali na bránku alebo mimo 15 striel / na bránku smerovalo 8 /
Ani jedna strela nebola zblokovaná alebo tečovaná ,čiže pri väčšej presnosti mohlo byť
striel na bránku určite viacej, s čím súvisia aj góly.
Pri pohľade na tabuľku je vidieť , že najväčšiu aktivitu smerom k súperovi sme mali
v rozpätí od 10 – 35 minúty, kde sme mali 8 streleckých pokusov a zápas sme možno mohli
preklopiť úplne na našu stranu bez zbytočného tlaku až do konca.

Toľko analýza zápasu s Banskou Bystricou, ktorá samozrejme ešte obsahuje aj detailné
spracovanie každého hráča v zápase a ďalších dôležitých parametrov, ktoré však ostávajú len
pre našu internú potrebu a pomáhajú nám pri stavbe tréningového procesu a ďalšom
napredovaní každého z našich hráčov tak, aby tých pozitívnych výsledkov do konca roku bolo
na našom štadióne čo najviac.
Ďakujeme.
Realizačný tím Spartak Myjava a.s.

